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 قول من و شما
رم هم حال خودتان و هم حال درس وستان خوبم اميدواسالم! د

كه متولدد شددم يعندي     تان خوب باشد. من از زماني مدرسه و
 بار به ديدن شما بيايم. در اين كماه پيش، قول دادم هر ماه ي22

ي مردم،  ه اين قول خودم عمل كنم زيرا همهب مدت تالش كردم
 گذارند. مي امقول را دوست دارند و به آنها احتر افراد خوش

ه كنيد؟ تا به حال قدولي بد   هايتان عمل مي شما چقدر به قول    
آن عمل نكرده باشديد؟   ايد كه به كسي يا حتي به خودتان داده

 آخرين بار به چه كسي چه قولي داديد؟
هدا آسدان    ي قول ها انجام همه با شما موافقم كه گاهي وقت    

د بياييد كمتر داين به بعنيست ولي يك پيشنهاد برايتان دارم.از 
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كه  ول بدهيم و فقط زماني به كسي يا به خودمان قول بدهيمدق
موقع و درست انجدام   توانيم آن را به اطمينان داشته باشيم مي

 دهيم.
 «قاصدك»

 سبد سبد ستاره
 از آسمان رسيده
 نسيم، دختر باد
 هايي خدا چه هديه

 براي ما فرستاد:
 

 هزار دانه ياقوت
 ناز ي هزار غنچه
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 هزار باغِ خورشيد
 هزار چشمه آواز

 
 آيند به سوي ما مي

 ها دوباره فرشته
 هاشان وي بالبه ر

 سبد سبد ستاره
 

 ببين كه ماه و خورشيد
 كنار هم نشستند

 (9به حضرت محمد )
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افشييي   »        فرستند درود مي
 «عالء

 كاله قرمز
 كاله قرمزم كو؟

 همون كه مادرم بافت
 چه زحمتي كشيد او

 ي سرم بافت ازهاند
 

 روي كاله من بود
 عكس دوتا بچه موش
 گربه، به من بگو زود
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 كاله قرمزم كوش
 «ن ا شكوه قاسم»

 صندلي
 مون صندلياي خونه

 كنم كه تنبلن فكر مي
 زنن از صبح تا شب چُرت مي

 همش تو فكر جنگلن
 

 بينن صندليا خواب مي
 شون اينه كار هميشه

 بينن تو جنگلن خواب مي
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 شون ريشه توي زمينه
 

 ها بينن، پرنده خواب مي
 خونن براشون آواز مي

 آد شه، بارون مي بهار مي
 چرخونن اشونو ميه برگ

 
 آد صداي آواز كه مي
 دن سرهاشونو تكون مي
 پرستوها رو تو هوا

 دن به هم ديگه نشون مي
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 صندليا صبح تا غروب
 بينن رو خواب ميجنگال
 اونا دوست ندارن اصالً

 ننآدما روشون بشي
 «محمد كاظم مزيناني»

 بسته
 زن ديروزيك پير

 شد از كوچه رد مي
 بُرد با خستگي مي

 يك بسته را با خود
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 لرزد ديدم كه مي
 دست و عصاي او
 انگار سنگين بود

 بسته براي او
 

 رفتم جلو گفتم:
 خسته شدي مادر»

 اين بسته را حاال
 «برم ديگر من مي

 
 آن پير زن خنديد
 با صورتي خسته
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 اش رفتيم هتا خان
داوود لطييي  »       همراه آن بسته

 «ا...
 مورچه و كبوتر

بنوشدد. مدوجي او را    روزي مورچه لب جويباري رفت تدا آب 
داخل جويبار انداخت و نزديك بود غرق شود. كبوتري كه باالي 

ي كوچك درختي را كه  كرد، او را ديد. شاخه مي جويبار پرواز
مورچده از   آب انداخت.به نوك داشت، براي مورچه به داخل 

 نجات داد. شاخه باال رفت و خود را
 پهدن كدرده بدود و    توري براي همان كبوترروزي شكارچي     
اسير كند. مورچده متوجده    خواست تور را بكشد و كبوتر را مي

زيدد.  محكدم گ   شد. از پاي شكارچي بداال رفدت و پداي او را   



 11 

رها كدرد.   كشيد، تور را ارچي در حالي كه از درد فرياد ميشك
 ه كرد و بيرون پريد و پرواز كرد.استفاد كبوتر از فرصت

 «محمد شمسترجمه »

 حساب به دينار
رفت تا پدولي بده عندوان     ي تاجري يك روز فقيري به در خانه

بود، شنيد تاجر با افراد بدهند. پشت در كه ايستاده  صدقه به او
را  ارزش ا فالن چيز كدم كند كه چر ي خودش دعوا مي خانواده

 اند. دور ريخته
وقتدي بدا افدراد    »گفت:  فقير، حساب كار خودش را كرد و    

كند، ديگر من چده   ارزش دعوا مي يك چيز كم اش سر خانواده
  «داشته باشم كه چيزي به من ببخشد!انتظاري 

خانه خارج شد. مرد فقير را ديد  در همان لحظه تاجر از اتفاقاً    
خواستم  كمك مي»فقير گفت:  «ي؟خواه چه مي»از او پرسيد:  و
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مدن  »فقيدر گفدت:    «چدرا؟ »تاجر گفت:  «خواهم. اما حاال نمي
تداجر   «زدي، شدنيدم.  مي ات هايي را كه با افراد خانواده حرف

حسداب بده ديندار،    » خنديد و مبلغي پول به فقير داد و گفت:
 «بخشش به خروار.

اب اين كه حسداب و كتد   توانگر در عين درفك يممكن است     
بدي دريدو و    دقيق دارايي خود را دارد، در زمدان مناسدب،  

حساب و كتاب دقيق،  در اين صورت آن حساب بخشش كند. بي
او را  استفاده از دارايياي كه قصد سودجويي و سوء به نظر عده

ل در مورد آن شدخ   ث آيد. آن وقت اين مَ ارند، خوش نميد
د. ايدن  رو دقيق در حسداب و كتداب، بده كدار مدي      توانگر و

 است. «حساب حساب، كاكا برادر»يه المثل شب ضرب
 «دوست رحمان گري: مصطفي فوت كوزه»

 دلقك غمگين
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فردا »روزي احمد از مدرسه به خانه برگشت و به مادرش گفت: 
كند. در ايدن جشدن هدر     مي كالس ما يك جشن بزرگ برگزار

خواهم  من هم مي بايد لباس شغل خاصي را بپوشد. آموز دانش
 بدار  در  هاي زيبدا بپوشدم. مدن از آنهدا     لباس دوستانم مثل

ي شدنيدم. بعضدي   خواهند بپوشند، چيزهاي هايي كه مي لباس
اي هدم   بپوشدند. عدده   خواهند لباس آهنگدران را  گفتند مي

خواهند لباس پزشكان را بپوشند. خيلي از آنها هدم قدرار    مي
در! را بپوشند و سالح به دست بگيرندد.ما  است لباس سواركارها
 «لباس سواركاري و يك هفت تير بخر.براي من هم يك دست 

 كدرد. او بدراي   خياطي مدي مادر احمد، زن فقيري بود كه     
هاي  دوخت و پول خريدن لباس و دوستانش لباس مي ها همسايه
به احمدد   اينبرخواست نداشت بنا پسرش مي قيمتي را كه گران
 كده تدو گفتدي    هدايي را  اين لباس اگر بيشتر دوستانت»گفت: 
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كدام  ها خيلي معمولي و عادي است و هيچي آن پوشند، قيافه مي
دوزم كه همده   برند. من براي تو لباس جالبي مي مسابقه را نمي

خدا بخواهد، در ايدن   زده شوند. مطمئنم، اگر در كالس شگفت
 «شوي. برنده مي مسابقه

 هاي بداقي ماندده از   هاي كوچك پارچه و سرقيچي مادر تكه    
هدا كوچدك و    ي را كه دوخته بود، جمع كدرد. تكده  هاي لباس

راه و بعضي هم رنگارند    ورواجور بودند. بعضي از آنها راهج
مدادر،   هاي زيبايي نقش بسته بود. هم شكل بودند. روي بعضي

 دلقدك  به هم وصل كرد و لباس زيباي هاي كوچك پارچه را تكه
 سيرك را دوخت.

زيباي رنگارن  را به پسدرش   صبح روز جشن، مادر آن لباس   
ي بزرگ و گِرد  سر او كاله بلندي گذاشت. يك يقه و روي پوشاند

م به پداي او  هاي سبزرنگي ه سفيد به دور گردنش بست. كفش و
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ي  قيافده  اق روي دماغش نقاشدي كدرد.  رّكرد و يك توپ گِرد ب
 دار شده بود. پسرك خنده

شدن  ا در جرفت ت خيلي غمگين بود. به طرف مدرسه مياحمد 
هاي آهنگران يا  كرد كه لباس شركت كند. به دوستانش نگاه مي

تيدر و   هم هفدت  هايشان بودند و در دستسواركاران را پوشيده 
 اي كاش مدن هدم يكدي از ايدن    »تفن  بود. با خودش گفت: 

هدايي را كده    ي قشن  را داشتم. چرا مدادرم لبداس  ها لباس
 «شوم. برنده نميمطمئنم در مسابقه خواستم، برايم نخريد؟ 

ها  مد ناراحت و غمگين وارد مدرسه شد اما وقتي ديد بچهاح    
 ندد، خيلدي تعجدب   ا هجمع شدد  كنند و اطرافش مي به او نگاه

پسدرش دعدا    كرد.جشن شروع شد. مادر احمد در خانه براي
 كرد و منتظر برگشتن او بود. مي
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ادي و اش از ش برگشت. چهره باالخره بعد از سه ساعت، احمد    
مدادر،  »درخشيد. وقتي مادرش را ديد، فريداد زد:   هيجان مي

گرفتم. همده   تير قشن  را جايزه بردم. اين هفت مادر، جايزه را
بردم.  ي اول را دلقك خيلي خوششان آمد. من جايزه از لباس

 «اي كه آرزويش را داشتم. نگاه كن مادر! همان اسلحه
حداال  »مادر پسرش را با مهرباني در آغوش گرفت و گفدت:      

 «شوي دلقك غمگين! مي حرفم را باور كردي؟ نگفتم تو برنده
هاي ساده براي كودكان، ترجمه دكتر احمد  صهق»

 «ايم اجهخو

 اسب آبي
حيوان بزرگ و ترسناكي به نظر  آبي بر خالف ظاهرش كه اسب
ر سدنگين و دهدان   سياهاي ب رسد، حيوان آرامي است. سُم مي

آبي تنها زمداني   هاي عاجي سخت دارد اما اسب بزرگ با دندان
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اني شدده باشدد.   كند كه بده شددت عصدب    از آنها استفاده مي
ي هيكل بسيار سنگين و بزرگي دارد اما پوستش بسديار  آب اسب

 اش پهن و گوشتالو است. نازك و پوزه
روي خشكي است كه اگر  اي كوتاه پاهاي اسب آبي به اندازه    

 بايد روي زمين بخزد. تقريباً تواند خوب راه برود و بيايد، نمي
كنندد.   قا زندگي ميآفري هاي بزرگ هاي آبي در رودخانه اسب

هداي   وان اسب آبي است اما بر خالف اسدب اين حي اگرچه نام
 تواند با سرعت حركت كند. معمولي، نمي

 هدم  «انده جداروي رودخ »آبدي،   دانستيد كه به اسب آيا مي    
تواند نفس خدود   آبي مي ؟ دليل آن اين است كه اسبگويند مي

با  دقيقه زير آب بماند. او دهحدود  اش حبس كند و را در سينه
رودخانده  هاي بلندد خدود، گياهداني را كده در كد        دندان
ك  رودخانده را   خورد. به اين ترتيب، ند و ميك  مي اند، روييده
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شود هم ك  رودخانه  باعث ميكند. اين كار اسب آبي  تميز مي
 تميز شود و هم طغيان رودخانه كمتر شود.
 «مترجم نادر فاضلي»

 مراقب دندان
ها  ي بوداري است كه در اطراف دندان پالك، ماده    داننخ دن

باكتري و بزاق است. حاوي  شود. پالك ها تشكيل مي ي لثه لبه و
ي مسواك،  هها به وسيل دندان ها از روي ي پالك پاك كردن همه

نخ دنددان را بده راحتدي بدين      كار بسيار مشكلي است. وقتي
ا كه در آنجدا  هايي ر كشيد، پالك هاي لثه مي ها و كناره دندان

 كنيد. اند، خارج مي ساخته شده
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كندد   ك مدي دك به شما كمددندان پزش    ها ي دندان معاينه
 ا وهد  نگه داريد. دندانپزشك، لثده  تان را سالم ها و دهان دندان
خدراب شدده    تان اگر دندان كند. هاي شما را معاينه مي دندان

كند  ي پر ميمخصوص ي آن را با مواد باشد، دندان پزشك حفره
پزشك گاهي اوقات دندان تر شدن آن جلوگيري كند. تا از عميق

دگي محافظت كندد،  كرم خور تان را از هاي اين كه دندان براي
 پوشاند. مي اي از فلورايد آنها را با اليه

از گليسدرول،   تركيبي اسدت  دندان،خمير    مواد خميردندان
هدا را   نهاي بسيار ريدز گدچ كده دنددا     يك مايع غليظ و ذره

شوي آلودگي، يدك  و شوينده براي شست ي سايند، يك ماده مي
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 و ه عندوان طعدم دهندده   دبا دن نعندن مانند روغدنوع روغ
 كه حاوي قند نيست. اي كننده  شيرين
 «چراها، ترجمه ام ر صالحي طالقانيلمعارف ا دايره»

 مغز من
هداي   فعاليتكنترل تمامي  مغز درون جمجمه قرار دارد و مركز

ي ماست و دستوراتي را بده   مغز مركز تفكر و حافظه بدن است.
كند حدرف بدزنيم،    فرستد كه ما را قادر مي مي هاي بدن اندام

 حركت كنيم و احساسات خود را بروز دهيم.
ير نقاط بددن  هاي عصبي با سا رشته اي از ز از طريق سلسلهمغ    

ه هايي را ب ي حمل پيام هاي عصبي وظيفه در ارتباط است. رشته
هداي بددن رد و بددل     ي اندام عهده دارند كه بين مغز و همه

و بدزرگ   شود. مغز انسان شبيه يدك گدردوي چروكيدده    مي
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است  هاي مختلفي تشكيل شده بخش اكستري رن  است و ازدخ
 دهند. هر كدام كار خاصي انجام مي كه

صادره از مغز، وارد بخشي  هاي پيام    هاي عصبي كالف رشته
به صورت كالفدي   شود. طناب نخاعي مي «اعيطناب نخ»به نام 

هداي پشدتي    عصبي است كه در امتداد ستون مهرههاي  از رشته
تدر، از طنداب نخداعي     هاي عصبي كوچك جاگرفته است. رشته

ي  اندد. مجموعده   شوند و در سراسر بدن گسدترده  مي منشعب
ستگاه عصبي را در انسدان تشدكيل   هاي عصبي، د ي رشته شبكه
 دهند. مي
 «المعارف علوم براي كودكان: ترجمه مج د عم ق دايره»

 معما و چيستان
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ي دهم ساختماني به زمين افتداد ولدي نمدرد.     رضا از طبقه* 
 چطور چنين چيزي ممكن است؟

گاه  اندازم. آن ي كوچك را در چاهي عميق مي سكهمن يك * 
آورم. چطور چنين چيزي ممكدن   روم در مي در يك دقيقه مي

 است؟
 در كجا هستند؟ «نگرهانسال»جزاير * 
نام جانوري است كه اگر حرف اول آن را برداريم، در بددن  * 

 انسان فراوان است.
 خورد؟ كدام كليد است كه به هيچ دري نمي* 
هدا   اش را بچده  وارونده  ي ايراني است كه م جزيرهنام كدا* 
 نويسند؟ مي
 آن چيست كه هميشه دستش روي صورتش است؟* 
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 «ي آخر ها در صفحه سخپا»

 واي كه چه مصيبتي!
توي خواب جدا گذاشدتم    هام را از خواب پريدم و نص  خوشي

دفتر و  «واي كه چه مصيبتي!»دير شده بود. ام  چون كه مدرسه
را توي كيفم چپاندم. توي ايدن  جمع كردم و همه  هايم را كتاب
پيراهنم را  «واي كه چه مصيبتي!»يفم پاره شد. وير، درز كهيرو

ندده  ي وسطي پيدراهنم ك  حانه پوشيدم دكمهموقع خوردن صب
بده پدا    تندد هايم را تند كفش «واي كه چه مصيبتي!»شده بود. 

ز ا «واي كه چه مصيبتي!»ره شدنش بود. بند كفشم وقت پا كردم
هداي زند  رياضدي     وسط .خانه تا مدرسه را يك نفس دويدم

ر و بِدر  دار گرامي بِد دوزگدآم «واي كه چه مصيبتي!»رسيدم.
 واي كده چده  »خنديد، بعدش اخدم كدرد.    اولش كردنگاهم 
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بعد  «حاال چه وقت اومدنه؟»شمگين گفت: با صداي خ «مصيبتي!
 «مصيبتي!واي كه چه » «زيپ شلوارت چرا بازه؟»گفت: با خنده 

تازه فهميدم از بس هدول   دست بردم كه زيپ شلوارم را ببندم
 «!واي كه چه خجالتي»شلوار مدرسه نپوشيدم! بودم اصالً

 «زاده فرهاد حس »

 
 جشن لطيفه

 كردندد.   ي شاگردانشان صحبت مي يك روز دو معلم در باره
روزي يكي از شاگردانم را به علت دير آمدنش، دو »اولي گفت: 

اولي:  «بعد چه شد؟»دومي گفت:  «ز كالس محروم كردم.اروز 
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آمدوزان ديدر بده مدرسده      ي دانش روز، همه از فرداي آن»
 «آمدند.

  :بهترين جا براي  اگر گفتي در يك روز باراني،»ديوانه اولي
ديوانده اولدي:    «زير پل.»ديوانه دومي:  «ماهيگيري كجاست؟

يس نشوند، همده  ها براي اين كه خ چون ماهي»دومي:  «چرا؟»
 «شوند. مي زير پل جمع

  :ي امتحان بيدرون   پسرم، چرا دوستت رضا را از جلسه»پدر
 «چه جدوري؟ »پدر:  «كرده بود. چون تقلب»پسر:  «انداختند؟

 «هايش را شمرده بود. سر امتحان علوم، دنده» پسر:
 كرد.  زرگ در دستش بود و به آن نگاه مياحمد يك تكه يخ ب

احمدد گفدت:    «قدر به يخ خيدره شددي؟   ا اينچر»رضا گفت: 
 «چكد. دانم كجاي آن سوراخ است كه آب مي نمي»
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   رضا و مهدي در سينما نشسته بودند. وسط فيلم، رضا مهددي
دستي من از اول فديلم خدواب    ببين بغل»را تكان داد و گفت: 

وابيده! چرا مرا خوابيده كه خ»با عصبانيت گفت:  مهدي «بوده.
 «ندي؟از خواب پرا

 
 پاسخ معما و چيستان

نمرد. منظور از ولي مدردي   «ولي»گفتيم رضا از طبقه ده افتاد 
 است. «ولي»به نام 
آورم بلكه گفتم در  در مي من كه ادعا نكردم سكه را از چاه ◄

آورم. مقصود من از در، در اتاق يدا   مي «در»روم  يك دقيقه مي
 راهرو و امثال آن است.
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 رگ، كليد برق، قشم، ساعت. مي.ي آد المعدهدر لوز ◄
 


